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ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  และ ข้อ 14  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม ( Monitoring) และ การประเมิน ( Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย           
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้           
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายาจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่       
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากสภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ต าบลศาลายา 

   บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและ
อุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่นเพ่ื อรอโอกาสที่จะด าเนินการอย่างรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน 
โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล     
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ       
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา   
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  ที่จะต้องผลักดันให้การ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์            
กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลศาลายาหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน   
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา     
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ดังนี้ 
  (2.1) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัต ถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตาม และประเมิน ผลไว้หรือไม่  ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด 
ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  (2.2) วางแผนติดตาม และประเมินผลจะ น าวัตถุประสงค์และขอ บเขตในการติดตามงานจาก       
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  (2.3) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอน  
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการใน ชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ ดังนั้นแม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2.4) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้               
แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย         
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จ านวน  เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน         
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที ่
  (2.5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้การรายงานผลการติดตาม แผนงานโครงการหนึ่ง  ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสม ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงาน  เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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  (2.6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อ          
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  (2.7)  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี           
หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หรือผู้เกี่ยวข้อง     
หรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ใช้ในการเก็บข้อมูลการ ติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน  แบบต่าง ๆ      
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไ ปใช้ใน การปฏิบัติงานจริงหรือ ภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล         
ที่เป็นจริงต่อไป  

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ก าหนด กรอบ

และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทุก ๆ 6 เดือน     
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ       
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ      
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิด ผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบลและอาจรวมถึง
อ าเภ อพุทธมณฑล และจังหวัด นครปฐม ด้วย  เพราะว่ามี ความสัมพันธ์และ ปฏิสัมพันธ์ ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น       
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม        
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได ้
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต (observe) 
หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ    
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง  ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในต าบลศาลายามีกิจกรรมร่วมกัน  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของ ประชาชนในต าบลศาลายา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจะมีการบันทึกการส ารวจและทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม และประเมินผล มีประโยชน์ที่ ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง  ๆ
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา แต่ละคน แต่ละ ส านัก/กอง
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายาเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
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ส่วนที่ 2   
 การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นควรให้
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  ได้มีการประกาศเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2559  
    ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ (1) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (3) THAILAND 4.0 (4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคกลางทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (5) แผนพัฒนาจังหวัด (6) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีรายละเอียดดังนี้ 
     1.1.1 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 

     1.1.2  พันธกิจ  ประกอบด้วย 
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคให้

ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

พันธกิจที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลภาวะ  
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน      
ให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พันธกิจที่ 6 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
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     1.1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย 
(1) การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและท่ัวถึง   
(2) จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลภาวะและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
(3) ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ  
(4) ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและส่งเสริมด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
(5) ประชาชนมีสุขภาพดี มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีคุณภาพ 
(6) การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

                     1.1.4 แนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 
(1) แนวทางการพัฒนาด้านบริการสาธารณะ      
 (1.1) เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้มีความพร้อม

เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนที่อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
(2) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (2.1) เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา ภูมิปัญญา

ชาวบ้าน 
 (2.2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จัด

ให้มีศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (2.3) เพ่ือสนับสนุนให้เด็กในพ้ืนที่ได้เรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (2.4) เพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้

ห่างไกลยาเสพติด 
(3) แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 (3.1) เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า สร้างรายได้ และลดปัญหาการว่างงานของประชาชน 
 (3.2) เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรและอาชีพอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อประชาชน 
(4) แนวทางการพัฒนาด้านสังคม 
 (4.1) เพ่ือส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ      

ผู้ติดชื้อเอดส์ 
 (4.2) เพ่ือด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการประสานงานกับ

ทุกภาคส่วน 
 (4.3) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน 
 (4.4) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 (4.5) เพื่อสนับสนุนและป้องกันโรคระบาดและก าจัดพาหะน าโรคต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง 
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(5) แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 (5.1) เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 (5.2) เพ่ืออนุรักษ์แหล่งน้ า คู คลองต่าง ๆ 
 (5.3) เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ต าบล 
 (5.4) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร 
(6) แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 (6.1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (6.2) เพ่ือให้บุคลากรยึดหลักด ารงตนให้อยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
 (6.3) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
 (6.4) เพ่ือให้บุคลากรท างานเป็นทีม สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับ

บริการอย่างรวดเร็ว 
     1.1.5 วิสัยทัศน์  ประกอบด้วย  
       “สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม” 
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        1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
          1.2.1 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ด าเนินการ 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร 

จ านวนเงิน 
จ า

นว
นโ

คร
งก

าร 
จ านวนเงิน 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร 

จ านวนเงิน 

1.ด้านบริการ
สาธารณะ 

2 449,098.02 1 612,000.00 2 1,457,000.00 2 1,969,000.00 9 3,742,750.00 7 3,730,844.23 6 4,427,000.00 11 7,263,852.66 

2.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 432,000.00 - - 3 701,000.00 8 673,000.00 11 3,898,833.00 12 12,147,832.66 10 11,022,927,.04 13 12,757,682.68 

3.ด้านเศรษฐกิจ 1 20,000.00 6 195,000.00 1 30,000.00 1 450,000.00 2 297,800.00 3 617,542.00 2 1,091,007.00 1 383,150.00 
4.ด้านสังคม 3 590,000.00 5 375,000.00 7 964,000.00 14 8,849,700.00 8 578,327.00 17 14,758,071.00 14 8,857,738.00 15 9,741,875.00 
5.ด้านสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

- - - - - - 1 100,000.00 2 2,434,542.50 3 2,483,703.00 2 2,911,305.00 4 4,549,610.00 

6.ด้านบริหารจัดการ
ที่ด ี

- - 1 400,000.00 3 8,450,000.00 4 3,487,000.00 5 4,228,293.55 12 4,973,904.57 9 4,086,386.82 12 4,783,696.13 

รวม 11 1,491,098.02 13 1,582,000.00 16 11,602,900.00 30 15,528,700.00 37 15,180,546.05 54 38,711,897.46 43 32,396,363.86 56 39,479,866.47 
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    โครงการที่ด าเนินการ   
    จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลายา       
ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 543 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ  

จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 103 โครงการ 
จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 33 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 32.03  
ด าเนินการทั้งหมด 31 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 30.10  

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 109 โครงการ 
จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 51 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 46.76  
ด าเนินการทั้งหมด 41 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 37.61  

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 32 โครงการ 
จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 16 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 50.00  
ด าเนินการทั้งหมด 7 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 21.88  

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 166 โครงการ 
จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 79 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 47.59  
ด าเนินการทั้งหมด 51 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 30.72  

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 41 โครงการ 
จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 11 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 26.83  
ด าเนินการทั้งหมด 11 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 26.38  

  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 92 โครงการ 
จ านวนโครงการในข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 42 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 45.65  
ด าเนินการทั้งหมด 38 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 41.30  

 
   
    โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาไม่ได้
ด าเนินการมี สาเหตุมาจากหลายประการส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย  
    1. มีข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้  
    2. มีการโอนงบประมาณไปใช้ในโครงการอื่นที่มีความส าคัญมากกว่า  
     3. โครงการบางโครงการมีความซ้ าซ้อนกลับหน่วยงานอื่น  
    4. ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาด าเนินการในโครงการนั้น  
    5. ไม่มีการส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
    6. ไม่มีผู้รับจ้างเสนอราคา  
    7. กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายในปีถัดไป  
    จากผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 จ านวนโครงการทั้งหมด 543 
โครงการ พบว่ามีโครงการที่น ามาบรรจุไว้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 62 โครงการ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 103 โครงการ 
บรรจุในข้อบัญญัติที่ไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 4.85  

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  109 โครงการ 
บรรจุในข้อบัญญัติที่ไม่ได้ด าเนินการ 16 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 14.68  

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 32 โครงการ 
บรรจุในข้อบัญญัติที่ไม่ได้ด าเนินการ 9 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 28.13  

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  166 โครงการ 
บรรจุในข้อบัญญัติที่ไม่ได้ด าเนินการ 23 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 13.86  

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 41 โครงการ 
บรรจุในข้อบัญญัติที่ไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 2.44  

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
จ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 92 โครงการ 
บรรจุในข้อบัญญัติที่ไม่ได้ด าเนินการ 8 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 8.70  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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      1.3 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) 
       1.3.1 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

ยุทธศาสตร ์
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 33 19,164,446.89 พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่าง ๆ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

46 39,827,275.38 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 2,389,499.00 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ โดยยึดหลักการพัฒนาแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 54 33,936,011.00 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง การบริการด้าน
สาธารณสุขและการบริการด้านสวัสดิการสังคม ด้านป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยอย่างท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

11 12,379,160.50 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 38 18,072,281.07 การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

รวมทั้งสิ้น 190 125,768,673.84  
      

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง กันยายน 2561)  
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       1.3.2 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ยุทธศาสตร ์
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

33 19,164,446.89 พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่าง  ๆ

ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ต าบลศาลายาได้รับ
การพัฒนาและบ ารุงรักษา ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

46 39,827,275.38 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ท านุบ ารุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เยาวชนได้รับการส่งเสริมได้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับ
การส่งเสริมและสืบทอดให้คงอยู่สืบไป 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 2,389,499.00 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ 
โดยยึดหลักการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 54 33,936,011.00 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชน
เข้มแข็ง การบริการด้านสาธารณสุขและการบริการ
ด้านสวัสดิการสังคม ด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างทั่วถึง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการบริการด้าน
สวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง ชุมชนเข้มแข็ง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

11 12,379,160.50 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการสนับสนุน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

38 18,072,281.07 การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการ
ร่วมกันในระดับหน่วยงาน 

รวมท้ังสิ้น 190 125,768,673.84   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง กันยายน 2561)  
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         1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  
           1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ
พัฒนา 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 33 19,164,446.89 พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่าง  ๆ

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

46 39,827,275.38 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ท านุบ ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับอาหารกลางวัน 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับอาหารเสริม (นม) 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 2,389,499.00 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ โดยยึด
หลักการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 54 33,936,011.00 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง     
การบริการด้านสาธารณสุขและการบริการด้านสวัสดิการสังคม 
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
3. จ านวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
4. จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนของผู้ได้รับประโยชน ์
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
7. จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ 
8. จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
9. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ยุทธศาสตร ์
โครงการ
พัฒนา 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

11 12,379,160.50 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
2. จ านวนของผู้ได้รับประโยชน์ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 38 18,072,281.07 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง     
การบริการด้านสาธารณสุขและการบริการด้านสวัสดิการสังคม 
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
2. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ 
3. คะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
4. จ านวนเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
6. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รวม 190 125,768,673.84   
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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         1.4.2 ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ
พัฒนา 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

33 19,164,446.89 ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ต าบลศาลายา
ได้รับการพัฒนาและบ ารุงรักษา ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน -ไม่มีผลกระทบ- 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

46 39,827,275.38 เยาวชนได้รับการส่งเสริมได้การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมและสืบทอดให้คงอยู่
สืบไป 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับอาหารกลางวัน 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับอาหารเสริม (นม) 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

-ไม่มีผลกระทบ- 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8 2,389,499.00 ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

-ไม่มีผลกระทบ- 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

54 33,936,011.00 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการบริการ
ด้านสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง ชุมชนเข้มแข็ง 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
3. จ านวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
4. จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
5. จ านวนของผู้ได้รับประโยชน ์
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
7. จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ 
8. จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
9. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

-ไม่มีผลกระทบ- 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ยุทธศาสตร ์
โครงการ
พัฒนา 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

11 12,379,160.50 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ได้รับการสนับสนุน 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
2. จ านวนของผู้ได้รับประโยชน์ 

-ไม่มีผลกระทบ- 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

38 18,072,281.07 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ีการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
มีการบูรณาการร่วมกันในระดับหน่วยงาน 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
2. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ 
3. คะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
4. จ านวนเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
6. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 

-ไม่มีผลกระทบ- 

รวม 190 125,768,673.84    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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     1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
ล าดับ

ที ่
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ในส่วนของโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน บาง
โครงการผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานล่าช้า, บางโครงการ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่ตรงตามรายการก าหนด 

มีการแจ้งเตือนและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินงานตาม
ก าหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และมีการปรับ/ลด
เนื้องานในกรณีพ้ืนที่ด าเนินการไม่ตรงตามรายการ
ก าหนด 

2 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินโครงการ  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ  รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

3 ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 

หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการโดย
ค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดท า
โครงการ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561)
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2.1 เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการ
สาธารณะ 

1.บริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานเคหะและชุมชน 
1)ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 
2)ขยายเขตจ าหน่ายและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอยเมตตาอรุณ 3 
หมู่ที่ 4 
3)ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 
4)ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 
5)ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 – 4 
6)ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 
2.แผนงานการพาณิชย์ 
1)ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา   
หมู่ที่ 1 
2)ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา   
หมู่ที่ 2 
3)ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา   
หมู่ที่ 3 – 4 
4)ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าดื่ม 

กองช่าง กองคลัง 
 

6 
 

 

 

 

 

 
 

 
4 

 

  

1,548,679.94 
413,392.55 
943,287.39 

 
 

38,400.00 
 

38,400.00 
 

76,800.00 
 

38,400.00 
  

543,940.00 
17,000.00 

 
284,000.00 

 
170,320.00 

 
72,620.00 

          รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

  3.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
1)ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่ที่ 2, 1 
2)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าซอย         
นุกูลอุทิศ 3 หมู่ที่ 1 
3)ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบ
คลองตาหลีเชื่อมถนนเลียบคลอง
มหาสวัสดิ์กับถนนเทพนิมิต – ลาน
ตากฟ้า (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1, 2 
4)ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 
5)ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 – 4 
6)ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีตถนนเฉลิมนิเวศน์ 1     
หมู่ที่ 3 
7)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าซอยหอถัง 
รพช. หมู่ที่ 1 
8)ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีตเมตตาอรุณ 3, 4, 5, 6   
หมู่ที่ 4 
9)ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีตซอยเมตตาอรุณ 6 หมู่ที่ 4 

กองช่าง กองคลัง 
 

10   12,091,459.00 
 

1,460,000.00 
 

1,788,000.00 
 
 

2,712,492.00 
 
 
 

485,000.00 
211,599.00 

1,312,853.00 
 
 

533,455.00 
 
 

577,700.00 
 
 

1,912,360.00 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

  10)ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้า
โรงพยาบาลพุทธมณฑล หมู่ที่ 1 

  
 

 1,098,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.บริการชุมชนและสังคม 1.แผนงานการศึกษา 
1)อุดหนุนสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน 
2)วันเด็กแห่งชาติ  
3)อาหารกลางวัน  
4)อาหารเสริม (นม) 
5)จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
6)อบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก   
7)จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
8)ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 1 - 5 
2.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
1)สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระ
เกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์
และงานรัฐพิธีต่าง ๆ  
2)ประเพณีตักบาตรท้องน้ าในวัน
ลอยกระทง 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

11,549,157.02 
7,876,000.00 

 
111,595.00 
403,100.00 

2,975,472.02 
 141,100.00 
 15,200.00 

20,090.00 
 

  6,600.00 
 

672,038.00 
 

85,563.00 
 
 
 

58,393.00 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

  3)วันแม่แห่งชาติ  
4)ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ
5)สืบสานประเพณีวันสงกรานต ์
6)แห่เทียนพรรษา 

   11,246.00 
499,690.00 

6,036.00 
11,110.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.บริการชุมชนและสังคม 1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1)โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 
2)โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่ม
สตรี 

ส านักงานปลัด กองคลัง 2 697,355.00 
28,505.00 

 
668,850.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 1.บริหารทั่วไป 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2.บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 

1.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
1)ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
2)ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
3)ฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชน
ทั่วไปและสถานศึกษาในเขต อบต.
ศาลายา 
4)จัดหาสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยต่าง ๆ เพื่อบรรเทาสาธารณภัย 
5)รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 
2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
1)จัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์
ประจ าปี 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 

 

5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

171,310.00 
 

36,000.00 
 36,830.00 

34,810.00 
  
 

 48,792.00 
 

14,878.00 
94,475.70 

 
94,475.70 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

 3.บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
5.บริการชุมชนและสังคม 

3.แผนงานสาธารณสุข 
1)สนับสนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน 
2)ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
3)อบรมและศึกษาดูงานการ
สาธารณสุขของประชาชนแกนน า
สุขภาพ 
4)อบรมศึกษาดูงานด้านการ
สาธารณสุขของผู้สูงอายุ 
5)ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
6)อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1)เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
2)เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
3)เบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 
5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1)ให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็ก
นักเรียน เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
2)วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด 
3)ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา 
4)จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลศาลายา 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

1,080,970.00 
171,500.00 

 
197,400.00 

 
296,870.00 

 
 

290,200.00 
 

65,000.00 
60,000.00 

 
8,784,800.00 
7,474,100.00 
1,280,700.00 

30,000.00 
800,965.00 

50,000.00 
 

29,965.00 
1,500.00 

 
719,500.00 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

1.บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การเศรษฐกิจ 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
1)จัดซื้อถังขยะรองรับขยะ 
2)บริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
1)รณรงค์การคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) 
เพื่อลดปริมาณขยะปัญหา
สิ่งแวดล้อม (ต่อยอด) 
3.แผนงานการเกษตร 
1)เมืองน่าอยู่ 
2)ก าจัดวัชพืชแลผักตบชวาในคลอง
ต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลศาลายา 
3)จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

กองคลัง 

2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 

4,093,052.80 
474,000.00 

3,619,052.80 
 

300.00 
 

300.00 
 
 

408,000.00 
37,000.00 
73,000.00 

 
298,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

1.บริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1)จัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
2)อบรมให้ความรู้การช าระภาษีตาม
กฎหมายก าหนด 
3)พัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 
4)เช่าท่ีดิน 

ส านักงานปลัด/กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

 

 

15 
 
 
 
 
 
 
 

  

4,181,769.97 
97,317.00 

 
100,000.00 

 
569,180.00 

 
 
 

16,000.00 
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

  5)พัฒนาเว็บไซต์และเช่าพื้นที่ 
Saver และ Domand Name (ราย
ปี ของ อบต.ศาลายา 
6)จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
7)ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน/อาคารส านักงาน 
8)จัดซื้อโต๊ะหน้าขาวอเนกประสงค์ 
9)จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดสองหน้า
พร้อมโครงล้อเลื่อน 
10)จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด ปิด 
11)จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
12)จัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ 
13)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
14)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
15)จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
2.แผนงานการศึกษา 
1)จัดซื้อตู้เอกสารแบบสองบานเปิด 
2)จัดซื้อพัดลมผนัง/เพดาน 
3)จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
4)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5)จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
6)จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี 
7)จัดซื้อสัญญาณกริ่งหน้าประตู 
ศพด.บ้านศาลายา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

4,815.00 
 
 

2,382,915.86 
836,342.11 

 
16,050.00 
10,000.00 

 
3,200.00 

20,950.00 
55,000.00 
23,000.00 
37,000.00 
10,000.00 

196,145.00 
14,445.00 
14,300.00 
97,000.00 
43,400.00 
5,000.00 

17,000.00 
5,000.00 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

  3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
1)ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
4.แผนงานการเกษตร 
1)จัดซื้อเลื่อยตัดแต่งก่ิงไม้ 
5.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1)จัดซื้อสัญญาณไฟจุดตรวจ
สามเหลี่ยม 
6.แผนงานเคหะและชุมชน 
1)จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง 
2)จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
3)จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
3 
 

33,910.00 
 

33,910.00 
 

9,500.00 
9,500.00 

12,048.20 
12,048.20 

 
10,745.00 

4,500.00 
3,745.00 
2,500.00 

รวม 89 46,980,620.63 
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ส่วนที่ 3   
 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีรายละเอียดเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.55 97.75 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.10 94.00 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 100.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 100.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 10 100.00 
 3.4 วิสัยทัศน์ 5 5 100.00 
 3.5 กลยุทธ์ 5 5 100.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 5 100.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100.00 
 3.8 แผนงาน 5 5 100.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100.00 

รวม 100 98.65 98.65 
  

จากตารางรายละเอียดผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา ได้พิจารณารายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา พบว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้มีการแสดงรายละเอียดของยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน มีการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ การ
วิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม มีการสรุปประเด็นปัญหาความต้องการของ
ประชาชน การสรุปผลการด าเนินงานย้อนหลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
ผลกระทบ และมีการสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคแสดงไว้อย่างชัดเจน 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 สรุปคะแนนประเมินโครงการ 

ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 100.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 100.00 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 10 100.00 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 100.00 
5. โครงการพัฒนา 60 57.82 96.37 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (4.64) 92.80 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.82) 96.40 
 5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) (4.64) 92.80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) (5) 100.00 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) (4.64) 92.80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (5) 100.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.91) 98.20 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) (4.73) 94.60 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.45) 89.00 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 100.00 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 
(5) (5) 100.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) (5) 100.00 
รวม 100 97.82 97.82 

 
จากตารางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
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  1) ประเด็นโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ประเด็นโครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0, ประเด็นโครงการมีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ, ประเด็น
โครงการมีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และประเด็นผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้คะแนนสูงสุด 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในแต่ละประเด็นที่เป็น
เช่นนั้นเพราะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้มีการ
น าเอาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, นโยบายเกี่ยวกับ Thailand 4.0, หลักการประมาณราคาที่ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ, การก าหนดตัวชี้วัด ( KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งผลที่จะได้รับมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
  2) ประเด็นงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ าสุด 4.45 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89 ของคะแนนในแต่ละประเด็น ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ในการประมาณราคาแต่ละโครงการมี
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ราคาน้ ามัน  
  3) ประเด็นความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้คะแนน 4.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.80  ของคะแนน
ในแต่ละประเด็น ซึ่งในความชัดเจนของชื่อโครงการมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยจะต้องมีความชัดเจนมุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่งและเมื่ออ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  4) ประเด็นก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ได้คะแนน 4.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.40 
ของคะแนนในแต่ละประเด็น  โดยโครงการต้องมีความสอดคล้อกับการก าหนดวัตถุประสงค์และความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) ประเด็นการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท.01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 117 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.39 ของ
โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จ านวน 276 
โครงการ 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงกรพัฒนาพบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา มีการก าหนดรายละเอียดโครงการไว้ค่อนข้างชัดเจน โครงการแต่ละโครงการสามารถบอกจุดประสงค์ของการ
พัฒนาว่าจะด าเนินการเกี่ยวกับอะไร อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต มีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ชัดเจน สามารถบอกท่ีมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน การตั้งงบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายและถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน โดยยึดหลักการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 3.1 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา    

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา  มีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ตารางท่ี 1   แสดงเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์ 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละข้อมูลที ่

วิเคราะห์ 
ความถี่ 
สะสม 

1. เพศ - ชาย 
- หญิง 

46 
54 

46.00 
54.00 

46.00 
54.00 

46.00 
100.00 

รวม 100 100.00 100.00  
2. อาย ุ - ต่ ากว่า 20 ปี 

- 21 ปี ถึง 30 ปี 
- 31 ปี ถึง 40 ปี 
- 41 ปี ถึง 50 ปี 
- 51 ปี ถึง 60 ปี 
- 60 ปีขึ้นไป 

5 
12 
24 
35 
16 
8 

5.00 
12.00 
24.00 
35.00 
16.00 
8.00 

5.00 
12.00 
24.00 
35.00 
16.00 
8.00 

5.00 
17.00 
41.00 
76.00 
92.00 
100.00 

รวม 100 100.00 100.00  
3. ระดับ 
การศึกษา 

- ต่ ากว่าประถมศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
- ปวส./อนุปริญญา 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 

- 
- 
8 
24 
29 
39 

- 
- 

8.00 
24.00 
29.00 
39.00 

- 
- 

8.00 
24.00 
9.00 
39.00 

- 
- 

8.00 
32.00 
61.00 
100.00 

รวม 100 100.00 100.00  
4. อาชีพ - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- พนักงานเอกชน 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- นักเรียน/นักศึกษา 
- อื่น ๆ(ข้าราชการบ านาญ, ค้าขาย, แม่บ้าน ฯลฯ) 

35 
22 
17 
12 
14 

35.00 
22.00 
17.00 
12.00 
14.00 

35.00 
22.00 
17.00 
12.00 
14.00 

35.00 
57.00 
74.00 
86.00 
100.00 

รวม 100 100.00 100.00  
 

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 

 
 



-35- 
 

ส่วนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (แยกตาม
ยุทธศาสตร์)   
 ตารางท่ี 2   แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (แยกตาม
ยุทธศาสตร์) 

รายการ 
แบบสอบถาม
(คะแนน)/(คน) 

ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจ มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการ
สาธารณะ 

       

1.1 การก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงถนน 
ท่อระบายน้ า สะพาน ทางเท้า และปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย 

500 
(100) 

225 
(45) 

176 
(44) 

33 
(11) 

- -  

1.2 การพัฒนาระบบจราจร 500 
(100) 

220 
(44) 

188 
(47) 

27 
(9) 

- -  

1.3 การพัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา 500 
(100) 

235 
(47) 

180 
(45) 

24 
(8) 

- -  

รวม (คะแนน) 1,500 680 544 84 - - 1,308=87.20% 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

       

2.1 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบ
การศึกษา 

500 
(100) 

245 
(49) 

168 
(42) 

27 
(9) 

- -  

2.2 การพัฒนาเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 500 
(100) 

200 
(40) 

212 
(53) 

21 
(7) 

- -  

2.3 การพัฒนาส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐ
พิธี รวมถึงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

500 
(100) 

225 
(45) 

184 
(46) 

27 
(9) 

- -  

รวม (คะแนน) 1,500 670 564 75 - - 1,309=87.26% 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
3.1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การผลิตผล
ผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

500 
(100) 

225 
(45) 

160 
(40) 

45 
(15) 

- -  

3.2 การพัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

500 
(100) 

215 
(43) 

208 
(52) 

15 
(5) 

- -  

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

500 
(100) 

215 
(43) 

208 
(52) 

15 
(5) 

- -  

รวม (คะแนน) 1,500 655 576 75 - - 1,306=87.07% 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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รายการ 
แบบสอบถาม 
(คะแนน)/(คน) 

ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม        
4.1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไข 
ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 

500 
(100) 

200 
(40) 

204 
(51) 

27 
(9) 

- -  

4.2 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
สาธารณสุขชุมชนเพื่อการมีสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน 

500 
(100) 

225 
(45) 

196 
(49) 

18 
(6) 

- -  

4.3 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาและ
นันทนาการ 

500 
(100) 

230 
(46) 

176 
(44) 

30 
(10) 

- -  

4.4 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน งาน
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 

500 
(100) 

205 
(41) 

172 
(43) 

48 
(16) 

- -  

4.5 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

500 
(100) 

215 
(43) 

192 
(48) 

27 
(9) 

- -  

รวม (คะแนน) 2,500 1.075 940 150 - - 2,165=86.60% 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

       

5.1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

500 
(100) 

220 
(44) 

176 
(44) 

36 
(12) 

- -  

5.2 การพัฒนาบ ารุงรักษาแม่น้ า ล าคลอง 
แหล่งน้ าต่าง ๆ การป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 

500 
(100) 

245 
(49) 

192 
(48) 

9 
(3) 

- -  

5.3 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
การเกษตร 

500 
(100) 

230 
(46) 

168 
(42) 

36 
(12) 

- -  

รวม (คะแนน) 1,500 695 536 81 - - 1,312=87.47% 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

       

6.1 การพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดีใน
องค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

500 
(100) 

300 
(60) 

124 
(31) 

27 
(9) 

- -  

6.2 พัฒนาด้านการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ทัศนคติท่ีดีในการท างาน โดยยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรม  

500 
(100) 

235 
(47) 

180 
(45) 

24 
(8) 

- -  

6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอาคารสถานท่ี 

500 
(100) 

235 
(47) 

172 
(43) 

30 
(10) 

- -  

รวม (คะแนน) 1,500 770 476 81 - - 1,327=88.47% 
รวมทั้งสิ้น (คะแนน) 10,000 4,545 3,636 546 - - 8,727=87.27% 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ส่วนที่ 3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ภาพรวม) 
 ตารางท่ี 3  แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ภาพรวม) 

รายการ 
แบบสอบถาม 
(คะแนน)/(คน) 

ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจรรม 

500 
(100) 

250 
(50) 

172 
(43) 

21 
(7) 

- - 443 คะแนน 
= 88.60 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 

500 
(100) 

235 
(47) 

192 
(48) 

15 
(5) 

- - 442 คะแนน 
= 88.40 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม 

500 
(100) 

255 
(51) 

184 
(46) 

9 
(3) 

- - 448 คะแนน 
= 89.60 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

500 
(100) 

245 
(49) 

204 
(51) 

- - - 449 คะแนน 
= 89.80 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

500 
(100) 

240 
(48) 

204 
(51) 

3 
(1) 

- - 447 คะแนน 
= 89.40 

6. การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

500 
(100) 

265 
(53) 

180 
(45) 

6 
(2) 

- - 451 คะแนน 
= 90.20 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

500 
(100) 

240 
(48) 

196 
(49) 

9 
(3) 

- - 445 คะแนน 
= 89.00 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนในท้องถิ่นได้รับจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

500 
(100) 

255 
(51) 

168 
(42) 

21 
(7) 

- - 444 คะแนน 
= 88.80 

รวมทั้งสิ้น (คะแนน) 4,000 1,985 1,500 84 - - 3,569 = 89.22 
 
วิธีการประมวลผลข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
คณะท างานได้รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น 100 แบบ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบค าถามทุกฉบับหลังจากด าเนินการเก็บรวบรวมแล้ว  
พบว่า แบบประเมินความพึงพอใจมีความสมบูรณ์ถูกต้อง จ านวน 100 แบบ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check List) ด าเนินการ
แจกแจงความถี่ของแบบประเมินความพึงพอใจส่วนที่ 1 โดยคิดเป็นร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ในรูปแบบตารางและค าอธิบาย 

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายาที่มีผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ด าเนินการโดยหาค่าร้อยละของระดับความ
พึงพอใจ 
   
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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แบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
  ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มากท่ีสุด  
  ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มาก  
  ระดับคะแนน  3  หมายถึง  ปานกลาง  
  ระดับคะแนน  2  หมายถึง  น้อย  
  ระดับคะแนน  1  หมายถึง  น้อยที่สุด  

  โดยการแปลความหมายของแบบสอบถามแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้านใช้เกณฑ์ในการ
แปลค่าเป็นร้อยละของความพึงพอใจ ซึ่งแปลค่าคะแนนตามล าดับดังนี้ 
  91 % - 100% หมายถึง   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
  81 % - 90% หมายถึง   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
  71 % - 80% หมายถึง   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
  61 % - 70% หมายถึง   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
  51 % - 60% หมายถึง   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

จากตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า   
1) ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลายา จ านวน 100 คน ประกอบด้วย เพศชาย จ านวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.00 เพศหญิง จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.00 

2) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ กลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ถึง 50 ปี จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.00 กลุ่มท่ีสอง 
คือ กลุ่มอายุระหว่าง 31 ปี ถึง 40 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00  กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มอายุระหว่าง 51 ปี ถึง 
60 ปี จ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.00  กลุ่มท่ีสี่ คือ กลุ่มอายุระหว่าง 21 ปี ถึง 30 ปี จ านวน 12 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 12.00  กลุ่มท่ีห้า คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.00  และกลุ่มอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มอายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.00 

3) กลุ่มระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.00  กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา จ านวน  29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.00  กลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 
24 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.00  กลุ่มท่ีสี่ คือ กลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.00  และกลุ่มระดับการศึกษาท่ีไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจมีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับ
การศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาและกลุ่มการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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4) กลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลายา ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  
กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  กลุ่มท่ีสาม คือ     กลุ่มอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00  กลุ่มท่ีสี่ คือ กลุ่มอ่ืน ๆ (ข้าราชการบ านาญ, ค้าขาย, แม่บ้าน ฯลฯ) 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00  และกลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 12.00 
   
  จากตารางที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา (แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) พบว่า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 87.20 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 87.26 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 87.07 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 86.60 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 87.47 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 88.47 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาใน

ภาพรวมของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 87.27 (ระดับมาก) 
 

จากตารางท่ี 3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา (ภาพรวม)  พบว่า 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 88.60 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.40 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.60 
4. มีการรายงายผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ คิดเป็นร้อยละ 89.80 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.40 
6. การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 90.20 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 89.00 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.80 
  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา        

ทั้ง 8 หัวข้อ คิดเป็นร้อยละ 89.22 (ระดับมาก) 
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3.2 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

วิธีการประมวลผลข้อมูล 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบค าถามทุกฉบับหลังจากด าเนินการเก็บ
รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องให้ได้มากที่สุด 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check List) ด าเนินการ
แจกแจงความถี่ของแบบประเมินความพึงพอใจส่วนที่ 1 โดยคิดเป็นร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความ     พึง
พอใจในรูปแบบตารางและค าอธิบาย 

ส่วนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
ที่มีต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  ด าเนินการโดยหาค่าร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
    ระดับคะแนน  5  หมายถึง  มากท่ีสุด  
    ระดับคะแนน  4  หมายถึง  มาก  
    ระดับคะแนน  3  หมายถึง  ปานกลาง  
    ระดับคะแนน  2  หมายถึง  น้อย  
    ระดับคะแนน  1  หมายถึง  น้อยที่สุด  

  โดยการแปลความหมายของแบบสอบถามแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้านใช้เกณฑ์ในการ
แปลค่าเป็นร้อยละของความพึงพอใจ ซึ่งแปลค่าคะแนนตามล าดับดังนี้ 
  91 % - 100% หมายถึง   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
  81 % - 90% หมายถึง   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
  71 % - 80% หมายถึง   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
  61 % - 70% หมายถึง   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
  51 % - 60% หมายถึง   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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การติดตามและประเมินผลความถึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม  จ านวน     
18 โครงการ ได้แก่ 

โครงการที่ 1   โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์กรให้เป็นในทางท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์กร แลกเปลี่ยนความคิด
ตลอดจนวิสัยทัศน์ในการบริหารงานจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
อ่ืน  ซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรม ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา และศึกษาดูงาน ณ ส านักงานการไฟฟ้านคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยได้ด าเนินการระหว่าง
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 59 คน  
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมต่อการด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด้านต่าง ๆ พบว่า  (รวบรวบแบบสอบถามได้
ทั้งหมด 59 ชุด) 

1. กระบวนการขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 81.31 
2. วิทยากร คิดเป็นร้อยละ 83.43 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 77.57 
4. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 82.88 

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพ่ิมองค์ความรู้
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ผลประเมินโครงการในภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 81.56 อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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โครงการที่ 2   โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการท างานด้านวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ การสร้างองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ นวัตกรรมผู้สูงอายุ และประมวลความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลศาลายาให้ดียิ่งขึ้น 
เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท ากิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี สร้างขวัญและก าลังใจที่ดี
ในกลุ่มผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ออกทัศนศึกษาดูงาน สัมผัสบรรยากาศภายนอกเพ่ือสุขภาพจิตที่ดี สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าชุมชน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 
18 – 19 พฤษภาคม 2561 โดยได้เข้าศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ เรื่อง  นวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุ  ณ  เทศบาลต าบลท่าไม้  และอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพพร้อมท ากิจกรรมด้านสุขภาพ  ณ  โรงแรม เดอะเล
กาซี  ริเวอร์แคว     รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 70 คน 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมต่อการด าเนินงานโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุข
ของผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.88 
2. รูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96.88 
3. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม/โครงการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
4. สถานที่ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
5. การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์มีความพร้อม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
6. เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
7. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ 96.88 

  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.88 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
โครงการที่ 3    โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ประจ าปี  2561 

โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ประจ าปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ตลอดจนการประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฏิบัติงานระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้ประชาชนในพื้นท่ีและบุคลากร พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มทัศนคติมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน สร้างความมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการออกก าลัง
กาย  และเพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ชุมชน ชมรมต่าง ๆ ส่วนราชการทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกีฬา  
ได้ด าเนินการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล หมู่ที่ 5 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ประจ าปี 2561  มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อ
ดังนี้  (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 50 ชุด) 

1. พิธีเปิด คิดเป็นร้อยละ 92.50 
2. สถานที่จัดการแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 91.50 
3. ความพร้อมส าหรับจัดการแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 89.50 
4. บรรยากาศการจัดแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
5. จ านวนประเภทกีฬาเหมาะสมหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 89.50 
6. ประเภทและชนิดของการจัดการแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 91.00 
7. ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 91.00 

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ประจ าปี 2561 
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
90.36 อยู่ในระดับมาก 
 
โครงการที่ 4    โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี  2561 

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นท่ีมีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีได้
ร่วมกันส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ตลอดจน การร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน  และ
ประชาชนได้ร่วมกันท าบุญ อีกท้ังปลูกฝั่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ด าเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  ณ  วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 และ วัดเทพนิมิต หมู่ที่ 5 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561  มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้   
(รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 53 ชุด) 

1. การประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 92.97 
2. การจัดโครงการแห่เทียนพรรษาถือว่าเป็นการแสดงออกถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 93.21 
3. โครงการแห่เทียนพรรษาสามารถสร้างการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีไทย คิดเป็นร้อยละ 94.34 
4. ความประทับใจในรูปแบบ ขั้นตอน โครงการแห่เทียนพรรษา คิดเป็นร้อยละ 94.72 
5. รูปแบบขบวนแห่เทียนพรรษา มีความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 96.23 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 95.10 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561            
ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.10 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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โครงการที่ 5  โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของ
กลุ่มสตรี  เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่จะบริหาร
จัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม   ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย กระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเพ่ือขยายผลแก่สตรีกลุ่ม   อ่ืน ๆ 
ต่อไป  ด าเนินการระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561  ณ  โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอร์ต อ าเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 138 คน 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีผลการ
ประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้  (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 138 ชุด) 

1. ความเหมาะสมของวัน เวลา ในการจัดอบรม คิดเป็นร้อยละ 89.67 
2. การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 89.49 
3. การจัดล าดับพิธีการ/กิจกรรมต่าง ๆ  คิดเป็นร้อยละ 89.31 
4. ความเหมาะสมของการบรรยายของวิทยา คิดเป็นร้อยละ 90.94 
5. สถานที่จัดการฝึกอบรม/ที่พัก คิดเป็นร้อยละ 91.67 
6. การบริการอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 93.30 
7. การดูแลและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 88.41 
8. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.85 
9. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.12 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.12 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
โครงการที่ 6  โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  

 โครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ส่งเสริม
ความรู้เพื่อให้ประชาชนมีทักษะ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือให้มีรายได้มาก
ขึ้น รวมทั้งมีทางเลือกให้กับผู้ว่างงาน ตกงาน ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรม
ทั้งหมด 2 กิจกรรม  ประกอบด้วย  กิจกรรมที่ 1  “อบรมส่งเสริมเพ่ิมรายได้ผู้สูงอายุการท าน้ ายาสบู่ฟักข้าว”  
ด าเนินการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมที่ 2 “อบรมส่งเสริมอาชีพท าดอกมะลิ” ด าเนินการเมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2561   

 ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้   
(รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 38 ชุด) 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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  ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้   
(รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 38 ชุด) 

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละ 87.89 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ คิดเป็นร้อยละ 89.47 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ คิดเป็นร้อยละ 90.53 
4. มีการล าดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 85.79 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 85.79 
6. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 88.95 
7. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 89.47 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ทั้ง 2 กิจกรรม      
ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.27 อยู่ในระดับมาก 

 
โครงการที่ 7   โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สุนัข
และแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า ด าเนินการในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ระหว่างเดือน
มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2561 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีผลการ
ประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้  (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 98 ชุด) 

1. มีการให้บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 95.31 
2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 89.39 
3. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 82.65 
4. วัน เวลา สถานที่ การให้บริการมีความสะดวกและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.86 
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 81.63 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 92.04 
7. วัสดุ/อุปกรณ์ มีเพียงพอและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 84.90 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.40 อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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โครงการที่ 8   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกหรือไม่มีการระบาดของโรคในเขตพ้ืนที่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงอันตรายของโรคไขเลือดออก ด าเนินงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ซึ่งจะด าเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา  มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้  (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 124 ชุด) 

1. มีการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 93.55 
2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 86.61 
3. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 85.00 
4. วัน เวลา ในการให้บริการมีความสะดวกและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.74 
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 82.10 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 91.61 
7. วัสดุ/อุปกรณ์ มีเพียงพอและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 85.64 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

ในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.18 อยู่ในระดับ
มาก 

 
โครงการที่ 9   โครงการก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลศาลายา  

 โครงการก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลศาลายา มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าจัด
ผักตบชวา วัชพืช ในคู คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางการจราจร
ทางเรือได้สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง กันยายน 2561 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา  มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้  (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 78 ชุด) 

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.54 
2. แก้ไขปัญหาวัชพืช ผักตบชวา และปัญหาน้ าเน่าเสีย คิดเป็นร้อยละ 93.08 
3. แก้ไขปัญหาคู คลอง ตื้นเขิน และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 89.23 
4. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีจิตสาธารณะท าประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ 84.36 
5. สร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นในสังคมและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 85.64 
6. เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ินและชุมชนเข้มแข็ง คิดเป็นร้อยละ 84.61 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลอง  ต่าง  ๆ
ในพ้ืนที่ต าบลศาลยา  ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.08 อยู่ในระดับมาก 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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โครงการที่ 10  โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขของประชาชนแกนน าสุขภาพ  

  โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขของประชาชนแกน าสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชาชนแกนน าสุขภาพมีความรู้ ทักษะ ในการดูแลสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนที่ประสบความส าเร็จจากผู้มีประสบการณ์จริงส าหรับน ามา ประยุกต์ใช้ในพื้นที่
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม และเพ่ือให้งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   ด าเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561  โดยวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เป็นการอบรมให้ความรู้
ประชาชนแกนน าสุขภาพด้านการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมตามวัย และการอนามัยสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการสุขภาพ  ณ  
ห้องประชุมร้านอาหารครัวต้นกล้วย  หมู่ที่ 1 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  และในวันที่ 24 – 25 
สิงหาคม 2561 เป็นการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ  จังหวัดลพบุรี 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา  มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้  (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 114 ชุด) 

1. เนื้อหาการอบรม คิดเป็นร้อยละ 91.54 
2. วิทยากร คิดเป็นร้อยละ 93.08 
3. การบริหารโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.23 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุข
ของประชาชนแกนน าสุขภาพ  ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.33 อยู่ในระดับมาก 

 
โครงการที่ 11  โครงการอบรมให้ความรู้การช าระภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

 โครงการอบรมให้ความรู้การช าระภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือรองรับการจัดส่งรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดินและจัดส่งบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
จากกรมธนารักษ์ เข้าใจวิธีการส ารวจทรัพย์สินและการประเมินทรัพย์สิน เข้าใจหลักการเบื้องต้นตามร่างของกฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือเตรียมความพร้อมกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และ
สร้างทัศนคติที่ดีในการช าระภาษีของประชาชนผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจัดเก็บรายได้
อย่างยั่งยืนต่อไป  โดยได้ด าเนินการเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561  ณ  ห้องกนกนภา เดอะศาลายา 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การช าระภาษี  ในด้านต่าง ๆ พบว่า  (รวบรวมแบบสอบถาม
ได้ทั้งหมด 131ชุด) 

1. กระบวนการขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 86.82 
2. วิทยากร คิดเป็นร้อยละ 88.73 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 86.15 
4. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.85 

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้การช าระภาษี   ผล
ประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นเป็นร้อยละ 86.48 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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โครงการที่ 12  โครงการพัฒนาในด้านการบริการสาธารณะ (โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 13 โครงการ)  
  (1) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ 1  
  (2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเมตตาอรุณ 3 หมู่ที่ 4  
  (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าซอยนุกูลอุทิศ 3 หมู่ที่ 1  

 (4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าโรงพยาบาลพุทธ
มณฑล  หมู่ที่ 1 

  (5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเฉลิมนิเวศน์ 1 หมู่ที่ 1, 3  
  (6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่ที่ 2, 1  
  (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ าซอยหอถัง รพช. หมู่ที่ 1  
  (8) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเมตตาอรุณ 6 หมู่ที่ 4  
  (9) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกสายเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ 1  
  (10)โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเมตตาอรุณ หมู่ที่ 4  
  (11) โครงการขุดลอกท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3, 5  

 (12) โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาพร้อมระบบไฟฟ้าบ้านลุงใหญ่ จ านวน 2 
บ่อ หมู่ที่ 2 

  (13) โครงการจ้างเหมาถมดินที่จัดซื้อบริเวณอาคารส านักงาน อบต.ศาลายา หมู่ที่ 3  

  โครงการพัฒนาในด้านการบริการสาธารณะ จ านวน  13 โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต   

ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาในด้านการบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 13 โครงการ มีผลการประเมินโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้  (รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 134 ชุด) 

1. การก่อสร้าง ดูแล บ ารุง รักษา ถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา คิดเป็นร้อยละ 85.37 
2. ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ไป – มา คิดเป็นร้อยละ 85.37 
3. ความพึงพอใจต่อความทั่วถึงในการให้บริการน้ าดื่ม น้ าใช้ แก่ประชาชนในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 84.92 
4. ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของปริมาณน้ าใช้ที่ได้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 82.24 
5. ความพึงพอใจต่อความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่ม น้ าใช้ ที่ได้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 81.79 
6. ความพึงพอใจต่อความส่องสว่างของไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายหลัก คิดเป็นร้อยละ 86.57 
7. ความพึงพอใจต่อความส่องสว่างของไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายรอง คิดเป็นร้อยละ 86.42 
8. ความพึงพอใจต่อความส่องสว่างของไฟฟ้าสาธารระบริเวณทางแยก คิดเป็นร้อยละ 84.18 
9. ความพึงพอใจต่อการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 88.95 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาในด้านการบริการสาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 13 โครงการ  ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.09 อยู่ใน
ระดับมาก 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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โครงการที่ 13  โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด  

  โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง เห็นคุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   

การติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้  

1. ด้านความส าเร็จของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. ด้านกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ  80.00 
3. ด้านปัจจัย คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด  ผล
ประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
โครงการที่ 14  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชน รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง เห็น
คุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   

การติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
วัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้  

1. ด้านความส าเร็จของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. ด้านกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ  80.00 
3. ด้านปัจจัย คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็ก
นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
โครงการที่ 15  โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  

  โครงการรณรงค์สวกหมวกนิรภัย มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและถูกกฎจราจร  ลดอุบัติเหตุและการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
เหมาะสม   การติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้แบบสอบถามในการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้ 

1. ด้านความส าเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.57 
2. ด้านปลูกจิตส านึกผู้เข้าร่วมโครงการกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 84.29 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.50 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  ผลประเมิน

โครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 83.45 อยู่ในระดับมาก 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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โครงการที่ 16  โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  

  โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ   การติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้
แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้ 

1. ด้านความส าเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.56 
2. ด้านแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 86.67 
3. การติดตั้งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 83.85 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ผล

ประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84.36 อยู่ในระดับมาก 
 

โครงการที่ 17  โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ  

  โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชานในพื้นท่ีรักษาความสะอาด
ทิ้งขยะให้เป็นที่  และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะ  การติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มีการใช้
แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้ 

1. ด้านความส าเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.32 
2. ด้านการให้บริการครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 80.29 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 91.59 
4. ขั้นตอนการรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 86.38 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ  ผลประเมิน

โครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.14 อยู่ในระดับมาก 
 

โครงการที่ 18  โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา 

  โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย  การติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ ได้มี
การใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการแต่ละหัวข้อดังนี้ 

1. ด้านความส าเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.25 
2. ด้านวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 84.58 
3. วัสดุ/อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 80.42 
4. ผลจากการเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.17 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไป 

และสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ผลประเมินโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.10 อยู่
ในระดับมาก 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) 
  3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ  
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่ 1 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พุทธมณฑลเพื่อขยายเขตไฟฟ้า   
หมู่ที่ 1 

15 3,900,000.00 1 16.67 413,392.55 10.60 

2 ขยายเขตจ าหน่ายและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย
เมตตาอรุณ 3 หมู่ที่ 4 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ 
หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พุทธมณฑลเพื่อขยายเขตจ าหน่าย
และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ซอยเมตตาอรุณ 3 หมู่ที่ 4 

15 3,900,000.00 1 6.67 943,287.39 24.19 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1 

ไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนท่ี     
หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 

15 3,900,000.00 1 6.67 38,400.00 0.98 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 2 

ไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนท่ี      
หมู่ที่ 2 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 

15 3,900,000.00 1 6.67 38,400.00 0.98 

5 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 3–หมู่ที่ 4 

ไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนท่ี      
หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 4 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 4 

15 3,900,000.00 1 6.67 76,800.00 1.97 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 

ไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนท่ี      
หมู่ที่ 5 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

15 3,900,000.00 1 6.67 38,400.00 0.98 

     รวม 6 40.00 1,548,679.94 39.71 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ  แผนงานเคหะและชุมชน  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)    

(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 15 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,900,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 
จ านวนเงิน 1,548,679.94 บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.71 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีตถนนเฉลิม
นิเวศน์ 2 หมู่ที่ 2, 1 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,980 
เมตร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนสายเฉลิมนิเวศน์ 2 หมู่
ที่ 2, หมู่ที่ 1 หนา 0.05 เมตร ยาว 
1,170.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 5,850.00 ตารางเมตร 

38 101,560,000.00 1 2.63 1,460,000.00 1.44 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้ าซอยนุกูลอุทิศ 3 หมู่ที่ 1 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าซอยนุกูล
อุทิศ 3 หมู่ที่ 1  หนา 0.15 เมตร 
ยาว 260.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการรวมบ่อ
พัก คสล. ไม่น้อยกว่า 1,300.00 
ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ า 
คสล. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 465.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 52 บ่อ 

38 101,560,000.00 1 2.63 1,788,000.00 1.76 

3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
เลียบคลองตาหลีเชื่อมถนน
เลียบคลองมหาสวัสดิ์กับ
ถนนเทพนิมิต-ลานตากฟ้า 
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,2 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,871 
เมตร 

-ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบ
คลองตาหลี หมู่ที่ 2 สูงเฉลี่ย 2.50 
เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 317.00 
เมตร 
-ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเลียบ
คลองตาหลี หมู่ที่ 1 สูงเฉลี่ย 2.50 
เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 220.00 
เมตร 

38 101,560,000.00 1 2.63 2,712,492.00 2.67 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน   
หมู่ที่ 1 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 38 101,560,000.00 1 2.63 485,000.00 0.48 

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน   
หมู่ที่ 1 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3-4 38 101,560,000.00 1 2.63 211,599.00 0.21 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเฉลิม
นิเวศน์ 1 หมู่ที่ 3 

ระยะทางประมาณ 1,100 
เมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเฉลิม
นิเวศน์ 1 หนา 0.05 เมตร ยาว 
245.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,225.00 ตารางเมตร 

38 101,560,000.00 1 2.63 1,312,853.00 1.29 

7 ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้ าซอยหอถัง รพช. 

หนา 0.15 เมตร ยาว 108.00 
เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการรวมไม่
น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร 
และวางท่อระบายน้ า คสล. 
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 97 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 11 
บ่อ 

ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าซอยหอถัง 
รพช. หนา 0.15 เมตร ยาว 108.00 
เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 
540.00 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 
97 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 
11 บ่อ 

38 101,560,000.00 1 2.63 533,455.00 0.53 

 
 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเมตตา
อรุณ 3, 4, 5, 6 หมู่ที่ 4 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,400 
เมตร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายเมตตาอรุณ 3 หมู่ที่ 4 
หนา 0.05 เมตร ยาว 420.00 เมตร 
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,100 ตาราง
เมตร 

38 101,560,000.00 1 2.63 577,700.00 0.57 

9 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเมตตา
อรุณ 6 หมู่ที่ 4 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน
เมตตาอรุณ 6 หมู่ที่ 4 กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 1,800 เมตร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีตซอยเมตตาอรุณ 6 หนา 
0.05 เมตร ยาว 1,830 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 4.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 8,235.00 
ตารางเมตร 

38 101,560,000.00 1 2.63 1,912,360.00 1.88 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ทางเข้าโรงพยาบาลพุทธ
มณฑล หมู่ที่ 1 

ผิวจราจรลาดยาง PARA แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 
เมตร ยาวรวม 910.00 เมตร 

ผิวจราจรลาดยาง PARA แอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ยาว
รวม 910.00 เมตร 

38 101,560,000.00 1 2.63 1,098,000.00 1.08 

     รวม  10 26.32 12,091,459.00 11.91 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 

2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 38 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 101,560,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 26.32 จ านวนเงิน 12,091,459.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 11.91 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปา หมู่ท่ี 2 

-ระบบผลิตน้ าประปา 
- ขยายเขตโดยวางท่อเมน
ประปา PE Ø 2 - 4 นิ้ว ใน
พื้นที่ 
- ความสะอาดหอถัง 

- ระบบผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 2 
- ขยายท่อเมน ประปา  PE Ø 2 - 4 
นิ้ว ในพื้นที่  
- ท าความสะอาดหอถัง 

6 5,000,000.00 1 16.67 250,000.00 5.00 

2 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปา หมู่ท่ี 3 - 4 

- ระบบผลิตน้ าประปา 
- ขยายเขตโดยวางท่อเมน
ประปา PE Ø 2 - 4 นิ้ว ใน
พื้นที ่
- ความสะอาดหอถัง 

- ระบบผลิตน้ าประปา 
- ขยายเขตโดยวางท่อเมนประปา  
PE Ø 2 - 4 นิ้ว ในพื้นที ่
- ท าความสะอาดหอถัง 

6 5,000,000.00 1 16.67 18,000.00 0.36 

3 ปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปา 

- ระบบผลิตน้ าประปา 
- ขยายเขตโดยวางท่อเมน
ประปา PE Ø 2 - 4 นิ้ว ใน
พื้นที ่
- ความสะอาดหอถัง 

- ระบบผลิตน้ าประปา 
- ขยายเขตโดยวางท่อเมนประปา  
PE Ø 2 - 4 นิ้ว ในพื้นที ่
- ความสะอาดหอถัง 

6 5,000,000.00 1 16.67 17,000.00 0.34 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง
กรองน้ าดื่ม 

จ านวน 3 แห่ง ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ าดื่ม 
จ านวน 3 แห่ง 

6 5,000,000.00 1 16.67 72,620.00 1.45 

     รวม 4 66.68 543,940.00 10.88 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ  แผนงานการพาณิชย์  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)            
(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.68 
จ านวนเงิน 543,940 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.88 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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  3.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 อุดหนุนสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการ
อาหารกลางวัน 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในเขต 
อบต.ศาลายา 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพฐ.) ในเขต อบต.
ศาลายา 

33 15,680,000.00 1 3.03 7,876,000.00 50.23 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายาและพื้นท่ีใกล้เคียง 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายาและพื้นท่ีใกล้เคียง 

33 15,680,000.00 1 3.03 111,595.00 0.71 

3 อาหารกลางวัน จัดซื้ออาหารกลางให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้ออาหารกลางให้กับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

33 15,680,000.00 1 3.03 403,100.00 2.57 

4 อบรมพัฒนาครูและผู้ดูแล
เด็ก 

ครูและผู้ดูแลเด็ก ครูและผู้ดูแลเด็ก 33 15,680,000.00 1 3.03 15,200.00 0.10 

5 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับท่ี
อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 – 5 วันละ 2 ฉบับ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 33 15,680,000.00 1 3.03 20,090.00 0.13 

6 อาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

33 15,680,000.00 1 3.03 2,975,472.02 18.98 

7 จัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดหาสื่อการเรียนการสอน 33 15,680,000.00 1 3.03 141,100.00 0.90 
8 ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียง

ตามสาย หมู่ที่ 1 - 5 
หมู่ที่ 1 – 5 ต าบลศาลายา หมู่ที่ 1 – 5 ต าบลศาลายา 33 15,680,000.00 1 3.03 6,600.00 0.04 

     รวม 8 24.24 11,549,157.02 73.66 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)            

(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 33 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 15,680,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.24 
จ านวนเงิน 11,549,157.02 บาท  คิดเป็นร้อยละ 73.66 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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   แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 สนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
เผยแพร่พระเกียรติคุณ
สถาบันพระมหากษัตริย์และ
งานรัฐพิธีต่าง ๆ 

ประชาชนในเขต           
อบต.ศาลายา 

ประชาชนในเขต อบต.ศาลายา 12 3,710,000.00 1 8.33 672,038.00 18.11 

2 ประเพณีตักบาตรท้องน้ าใน
วันลอยกระทง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลศาลายา 12 3,710,000.00 1 8.33 58,393.00 1.57 

3 วันแม่แห่งชาติ ประชาชนในเขตพื้นท่ี  ประชาชนในเขตพื้นท่ี 12 3,710,000.00 1 8.33 11,246.00 0.30 
4 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มพร้อมประติมากรรม

ประดับ 
จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 5 ซุ้ม 

12 3,710,000.00 1 8.33 499,690.00 13.47 

5 สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

ประชาชนในเขต อบต.
ศาลายา 

ประชาชนในเขต อบต.ศาลายา 12 3,710,000.00 1 8.33 6,036.00 0.16 

6 แห่เทียนพรรษา ประชาชนในเขต อบต.
ศาลายา 

ประชาชนในเขต อบต.ศาลายา 12 3,710,000.00 1 8.33 11,110.00 0.30 

     รวม 6 50.00 672,038.00 18.11 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 12 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,710,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 6 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 จ านวนเงิน 672,038 บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.11 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
 
  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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  3.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ผู้ร่วมกิจกรรม 100 ราย อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จ านวน 
2 กิจกรรม 

6 950,000.00 1 16.67 28,505.00 3.00 

2 ฝึกอบรมและสัมมนากลุ่ม
สตรี 

กลุ่มสตรี จ านวน 150 ราย ฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี 6 950,000.00 1 16.67 668,850.00 70.41 

     รวม 2 33.33 697,355.00 73.41 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 950,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
จ านวนเงิน 697,355 บาท  คิดเป็นร้อยละ 73.41 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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3.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน
จากภัยธรรมชาติ 

19 6,520,000.00 1 5.26 36,000.00 0.55 

2 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จัดตั้งศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

จัดตั้งศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

19 6,520,000.00 1 5.26  36,830.00 0.56 

3 ฝึกอบรมดับเพลิงให้กับ
ประชาชนท่ัวไปและ
สถานศึกษาในเขต อบต.
ศาลายา 

ประชาชนในเขต อบต.
ศาลายา 

ประชาชนในเขต อบต.ศาลายา 19 6,520,000.00 1 5.26 34,810.00 0.53 

4 จัดหาสารเคมีและอุปกรณ์
ป้องกันภัยต่าง ๆ เพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดหาสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยต่าง ๆ เพื่อบรรเทาสาธารณภัย 

19 6,520,000.00 1 5.26 48,792.00 0.75 

5 รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประชาชน/บุคลากรใน อบต.
ศาลายา 

ประชาชน/บุคลากรใน อบต.
ศาลายา 

19 6,520,000.00 1 5.26 14,878.00 0.23 

     รวม 5 26.32 171,310.00 2.63 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 19 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,520,000บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.32 
จ านวนเงิน 171,310 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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   แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จัดการแข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์ประจ าปี 

จัดการแข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์ประจ าปี 

จัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์
ประจ าปี 

5 7,250,000.00 1 20.00 94,475.70 1.30 

     รวม 1 20.00 94,475.70 1.30 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)    
(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 5 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,250,000 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 
จ านวนเงิน 94,475.70 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชน 

หมู่ที่ 1 - 5 สนับสนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 5 

11 4,210,000.00 1 9.09 171,500.00 4.07 

2 ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

พื้นที่ อบต.ศาลายา พื้นที่ อบต.ศาลายา 11 4,210,000.00 1 9.09 197,400.00 4.69 

3 อบรมและศึกษาดูงานการ
สาธารณสุขของประชาชน
แกนน าสุขภาพ 

อบรมและศึกษาดูงานการ
สาธารณสุขของประชาชนแกน
น าสุขภาพ 

อบรมและศึกษาดูงานการ
สาธารณสุขของประชาชนแกนน า
สุขภาพ 

11 4,210,000.00 1 9.09 296,870.00 7.05 

4 อบรมศึกษาดูงานด้านการ
สาธารณสุขของผู้สูงอายุ 

อบรมศึกษาดูงานด้านการ
สาธารณสุขของผู้สูงอายุ 

อบรมศึกษาดูงานด้านการ
สาธารณสุขของผู้สูงอายุ 

11 4,210,000.00 1 9.09 290,200.00 6.89 

5 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบลศาลายา 11 4,210,000.00 1 9.09 65,000.00 1.54 

6 อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

11 4,210,000.00 1 9.09 60,000.00 1.43 

     รวม 6 54.55 1,080,970.00 25.68 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสาธารณสุข ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)    

ทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,210,000 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55                     
จ านวนเงิน 1,080,970 บาท  คิดเป็นร้อยละ 25.68 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตต าบลศาลายา ผู้สูงอายุในเขตต าบลศาลายา 6  9,760,000.00 1 16.67 7,474,100.00 76.58 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในเขตต าบลศาลายา ผู้พิการในเขตต าบลศาลายา 6  9,760,000.00 1 16.67 1,280,700.00 13.12 
3 เบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตต าบล

ศาลายา 
ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตต าบลศาลายา 6  9,760,000.00 1 16.67 30,000.00 0.31 

     รวม 3 50.00 8,784,000.00 90.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)   

ทั้งหมด  6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,760,000 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  ได้ด าเนินการทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00  จ านวนเงิน 
8,784,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 ให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

เด็ก นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 

ผู้สูงอายุในเขตต าบลศาลายา 8  1,316,000.00 1 12.50 50,000.00 3.80 

2 วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยา     
เสพติด 

 นักเรียนโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ
ต าหนักสวนกุหลาบ) 

 นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวน
กุหลาบ) 

 8  1,316,000.00 1 12.50 29,965.00 2.28 

3 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต.
ศาลายา 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต.ศาลายา  8  1,316,000.00 1 12.50 1,500.00 0.11 

4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลศาลายา 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต.
ศาลายา 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต.ศาลายา  8  1,316,000.00 1 12.50 719,500.00 51.67 

     รวม 4 50.00 800,965.00 60.86 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)           

(เฉพาะปี พ.ศ. 2561)   ทั้งหมด  8 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,316,000 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  ได้ด าเนินการทั้งหมด 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00  
จ านวนเงิน 800,965 บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
 
 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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3.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จัดซื้อถังรองรับขยะ จ านวน 200 ใบ จ านวน 200 ใบ 3 13,700,000.00 1 33.33 474,000.00 3.46 
2 บริการก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
หมู่ที่ 1 - 5 

บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  หมู่ที่ 1 - 
5 

3 13,700,000.00 1 33.33 3,619,052.80 26.42 

     รวม 2 66.67 4,093,052.80 29.88 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว แผนงานเคหะและชุมชน  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,700,000 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
จ านวนเงิน 4,093,052.80 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.88 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 รณรงค์การคัดแยกขยะ (รี
ไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะ
และปัญหาสิ่งแวดล้อม (ต่อ
ยอด) 

พื้นที่ต าบลศาลายา พื้นที่ต าบลศาลายา 7 800,000.00 1 14.29 300.00 0.04 

     รวม 1 14.29 300.00 0.04 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมน  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           

(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 7โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 800,000 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 จ านวนเงิน 300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 

 
    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 เมืองน่าอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและ
ริมคลองในพื้นที่ต าบลศาลายา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและริม
คลองในพื้นที่ต าบลศาลายา 

8 2,490,000.00 1 12.50 37,000.00 1.49 

2 ก าจัดผักตบชวาในคลอง 
ต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบล
ศาลายา 

พื้นที่ต าบลศาลายา ก าจัดผักตบชวาในคลองต่าง ๆ ใน
พื้นที่ต าบลศาลายา 

8 2,490,000.00 1 12.50 73,000.00 2.93 

3 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 
40 แรงม้า จ านวน 1 คัน 

ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 
แรงม้า จ านวน 1 คัน 

8 2,490,000.00 1 12.50 298,000.00 11.97 

     รวม 3 37.50 408,000.00 16.39 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว แผนงานการเกษตร ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)    
(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,490,000 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 
จ านวนเงิน 408,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.39 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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3.3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 เพิ่มองค์ความรู้ ฝึกอบรม 
ของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  

สนับสนุนการฝึกอบรมสัมมนา
ทั้งที่ อบต. ด าเนินการเอง/
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  

43 43,764,500.00 1 2.33 569,180.00  1.30 

2 พัฒนาเว็บไซต์และเช่าพื้นที่ 
Saver และ Domand 
Name (รายปี) ของ อบต.
ศาลายา 

พัฒนา 1 ครั้ง/ปี พัฒนาเว็บไซต์และเช่าพื้นที่ Saver 
และ Domand Name 

43 43,764,500.00 1 2.33 4,815.00 0.01 

3 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน/
อาคารส านักงาน 

วัสดุ/ครุภัณฑ์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

43 43,764,500.00 1 2.33 836,342.11  1.91 

4 จัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

จัดท าวารสาร อบต. จัดท าวารสาร อบต. 43 43,764,500.00 1 2.33 97,317.00 0.22 

5 อบรมให้ความรู้การช าระ
ภาษีตามกฎหมายก าหนด 

ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 

ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีต าบลศาลายา 43 43,764,500.00 1 2.33 100,000.00 0.23 

6 เช่าท่ีดิน เช่าท่ีดินส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 ศูนย์ 

เช่าท่ีดินส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 ศูนย์ 

43 43,764,500.00 1 2.33 16,000.00 0.04 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

7 จัดหาเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุ/ครุภัณฑ์ วัสดุ/ครุภัณฑ์ 43 43,764,500.00 1 2.33 2,382,915.86 5.44 

8 จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว
อเนกประสงค์ 

จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว
อเนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว 

จัดซื้อโต๊ะหน้าขาวอเนกประสงค์ 
จ านวน 10 ตัว 

43 43,764,500.00 1 2.33 16,050.00 0.04 

9 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด
สองหน้าพร้อมโครงล้อเลื่อน 

จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดสอง
หน้าพร้อมโครงล้อเลื่อน 
จ านวน 2 ชุด 

จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดสองหน้า
พร้อมโครงล้อเลื่อน จ านวน 2 ชุด 

43 43,764,500.00 1 2.33 10,000.00 0.02 

10 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
เปิด ปิด 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
เปิด ปิด 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิด ปิด 43 43,764,500.00 1 2.33 3,200.00 0.01 

11 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 43 43,764,500.00 1 2.33 20,950.00 0.05 
12 จัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ จัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ จ านวน 

20 ตัว 
จัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ จ านวน 20 ตัว 43 43,764,500.00 1 2.33 55,000.00 0.13 

13 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 ตัว 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 
ตัว 

43 43,764,500.00 1 2.33 23,000.00 0.05 

14 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 43 43,764,500.00 1 2.33 37,000.00 0.08 
15 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 43 43,764,500.00 1 2.33 10,000.00 0.02 
     รวม 15 34.88 4,181,769.97 9.56 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)       

(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 43 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 43,764,500 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
34.88 จ านวนเงิน 4,181,769.97 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.56 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
    
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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   แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จัดซื้อตู้เอกสารแบบสอง
บานเปิด 

จัดซื้อตู้เอกสารแบบสองบาน
เปิด 

จัดซื้อตู้เอกสารแบบสองบานเปิด 8 790,400.00 1 12.50 14,445.00 1.83 

2 จัดซื้อพัดลมผนัง/เพดาน จัดซื้อพัดลมผนัง/เพดาน จัดซื้อพัดลมผนัง/เพดาน 8 790,400.00 1 12.50 14,300.00 1.81 
3 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 8 790,400.00 1 12.50 97,000.00 12.27 
4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 790,400.00 1 12.50 43,000.00 5.44 
5 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 8 790,400.00 1 12.50 5,000.00 0.63 
6 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 8 790,400.00 1 12.50 17,000.00 2.15 
7 จัดซื้อสัญญากริ่งหน้าประตู 

ศพด.บ้านศาลายา 
จัดซื้อสัญญากริ่งหน้าประตู 
ศพด.บ้านศาลายา 

จัดซื้อสัญญากริ่งหน้าประตู ศพด.
บ้านศาลายา 

8 790,400.00 1 12.50 5,000.00 0.63 

     รวม 7 87.50 196,145.00 24.82 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี แผนงานการศึกษา  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)               

(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 790,400 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 87.50 
จ านวนเงิน 196,145 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.82 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 ประชาคมท้องถิ่นเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมประชาคม หมู่ที่ 1 - 5 ประชุมประชาคม หมู่ที่ 1 - 5 6 750,000.00 1 16.67 33,910.00 4.52 

      รวม 1 16.67 33,910.00 4.52 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                  
(พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 750,000บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 1 โครงการ                    
คิดเป็นร้อยละ 16.67 จ านวนเงิน 33,910 บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
 
   แผนงานการเกษตร  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จัดซื้อเลื่อยตัดแต่งก่ิงไม้ จัดซื้อเลื่อยตัดแต่งก่ิงไม้ จัดซื้อเลื่อยตัดแต่งก่ิงไม้ 5 3,707,000.00 1 20.00 9,500.00 0.26 
      รวม 1 20.00 9,500.00 0.26 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  แผนงานการเกษตร  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)             

(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,707,000 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 
จ านวนเงิน 9,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จัดซื้อสัญญาณไฟจุดตรวจ
สามเหลี่ยม 

จัดซื้อสัญญาณไฟจุดตรวจ
สามเหลี่ยม 

จัดซื้อสัญญาณไฟจุดตรวจ
สามเหลี่ยม 

10 11,793,000.00 1 10.00 12,048.02 0.10 

      รวม 1 10.00 12,048.02 0.10 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)             

(เฉพาะปี พ.ศ. 2561) ทั้งหมด 10 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,793,000 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 
จ านวนเงิน 12,048.02 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 
ช่อง 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 
ช่อง 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง 10 6,942,000.00 1 10.00 4,500.00 0.06 

2 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 10 6,942,000.00 1 10.00 3,745.00 0.05 
3 จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 10 6,942,000.00 1 10.00 2,500.00 0.04 

      รวม 3 30.00 10,745.00 0.15 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  แผนงานเคหะและชุมชน  ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  (เฉพาะปี พ.ศ. 

2561) ทั้งหมด 10 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,942,000 บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00 จ านวนเงิน 
10,745.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของจ านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –  30 กันยายน 2561) 

3.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

ขยายเขตไฟฟ้า   หมู่ที่ 1 
ขยายเขตจ าหน่ายและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย
เมตตาอรุณ 3 หมู่ที่ 4 
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1 
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 2 
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 3 – 4 
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 

-อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 -5  
-ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะหมู่ที่ 1 - 5 

-อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 1 
-อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อขยาย
เขตจ าหน่ายและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอยเมตตา
อรุณ 3 หมู่ที่ 4  
-ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะหมู่ที่ 1 - 5 

6 3,900,000.00 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม มีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

6 100.00 1,548,679.94 39.71 

   รวม 6 3,900,000.00 รวม 6 100.00 1,548,679.94 39.71 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีตถนนเฉลิม
นิเวศน์ 2 หมู่ที่ 2, 1 
 
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้ าซอยนุกูลอุทิศ 3 หมู่ที่ 1 
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
เลียบคลองมหาสวัสดิ์กับ
ถนนเทพนิมิต-ลานตากฟ้า 
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1, 2 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน   
หมู่ที่ 1 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน   
หมู่ที่ 3 – 4 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเฉลิม
นิเวศน์ 1 หมู่ที่ 3 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้ าซอยหอถัง รพช.  

-กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,980 เมตร 
 
 
 
-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
200 เมตร 
 
-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,871 เมตร 
 
 
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
-ระยะทางประมาณ 
1,100 เมตร 

-หนา 0.05 เมตร ยาว 
1,170 เมตร  กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
5,850.00 ตารางเมตร 
-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร 
-ระยะทางรวม 537 เมตร 
 
 
 
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
 
-ปรับปรุงซ่อมแซม หนา 
0.05 เมตร ยาว 245 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร 
-หนา 0.15 เมตร ยาว 108 

38 101,560,000.00 -ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวก 
เกษตกรขนส่ง
ผลผลิตทางเกษตรได้
รวดเร็ว  
-ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยใน
พื้นที่ 

10 26.32 12,091,459.00 11.91 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
 
8 
 
 
9 
 
 
 

10 

 
 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเมตตา
อรุณ 3, 4, 5, 6 หมู่ที่ 4 
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเมตตา
อรุณ 6 หมู่ที่ 4 
 
ก่อสร้างถนนลาดยาง PARA 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ทางเข้าโรงพยาบาลพุทธ
มณฑล หมู่ที่ 1 

 
 
-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,400.00 เมตร 
 
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
เมตตาอรุณ 6 หมู่ที่ 4 
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
1,800 เมตร 
-ผิวจราจรลาดยาง PARA 
หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 
910.00 เมตร 
 

เมตร กว้าง 5.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ 
-หนา 0.05 เมตร ยาว 
420.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร  
-ซ่อมแซมถนนเมตตาอรุณ 6 
หนา 0.05 เมตร ยาว 1,830 
เมตร กว้าง 4.50 เมตร 
 
-ผิวจราจรลาดยาง PARA 
หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 
910.00 เมตร 
 

       

   รวม 38 101,560,000.00 รวม 10 26.32 12,091,459.00 11.91 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 



-74- 
 

แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

ปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปา หมู่ท่ี 2 
ปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปา หมู่ท่ี 3-4 
ปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปา  
ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง
กรองน้ าดื่ม 

- ระบบผลิตน้ าประปา 
- ขยายเขตโดยวางท่อเมน
ประปา PE Ø 2 - 4 นิ้ว 
ในพื้นที่ 
- ความสะอาดหอถัง 
 
-เครื่องกรองน้ าดื่ม จ านวน 
3 แห่ง 

-บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ระบบประปาพร้อมระบบ
ไฟฟ้าบ้านลุงใหญ่ จ านวน   
2 บ่อ 
-ระบบผลิตน้ าประปา 
- ขยายเขตโดยวางท่อเมน
ประปา PE Ø 2 - 4 นิ้ว ใน
พื้นที่ 
- ความสะอาดหอถัง 
-ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง
กรองน้ าดื่ม จ านวน 3 แห่ง 

6 5,00,000.00 บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบ
ประปาพร้อมระบบ
ไฟฟ้าบ้านลุงใหญ่ 
จ านวน 2 บ่อ 

4 80.00 543,940.00 10.88 

   รวม 6 5,000,000.00 รวม 4 80.00 543,940.00 10.88 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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3.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
 

อุดหนุนสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการ
อาหารกลางวัน 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 
อาหารกลางวัน 
 
 
อบรมพัฒนาครูและผู้ดูแล
เด็ก 
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับท่ี
อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 
อาหารเสริม (นม) 
 
 
 

-โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
 
 
-เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคียง 
-จัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-ครูและผู้ดูแลเด็ก 
 
-หมู่ที่ 1 – 5 วันละ 2 
ฉบับ 
 
-จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนใน
พื้นที่ 

-โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
 
 
-เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
และพื้นที่ใกล้เคียง 
-จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
-ครูและผู้ดูแลเด็ก 
 
-หมู่ที่ 1 – 5 วันละ 2 ฉบับ 
 
 
-จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ 

33 15,680,000.00 -เด็กได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม 
-เด็กได้รับความ
สนุกสนาน 
-เด็กมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตตามวัย 
 
-ครูและผู้ดูแลเด็กมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
 
-เด็กมีพัฒนาการ
เจริญเติบโตตามวัย 
 
 

8 24.24 11,549,157.02 73.66 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

7 
 
8 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
 
ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 1-5 

-จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน 
-หมู่ที่ 1 – 5 ต าบล
ศาลายา 

-จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
 
-หมู่ที่ 1 – 5 ต าบลศาลายา 

  -เด็กและครูมีสื่อการ
เรียนการสอน 
-ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

    

   รวม 33 15,680,000.00 รวม 8 24.24 11,549,157.02 73.66 
 
 
 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
 
 
 
2 
 

 

สนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
เผยแพร่พระเกียรติคุณ
สถาบันพระมหากษัตริย์และ
งานรัฐพิธีต่าง ๆ 
ประเพณีตักบาตรท้องน้ าใน
วันลอยกระทง 
 

-ประชาชนในเขต           
อบต.ศาลายา 
 
 
 
-ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 
 

-ประชาชนในเขต           
อบต.ศาลายา 
 
 
 
-ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 

12 3,710,000.00 -ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
 
-ประชาขนจิตส านึก
ในการรักษา
ประเพณีของท้องถิ่น 

6 50.00 672,038.00 18.11 

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

วันแม่แห่งชาติ 
 
 
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
สืบสารประเพณีวัน
สงกรานต์ 
 
แห่เทียนพรรษา 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 
 
-ซุ้มพร้อมประติมากรรม 
 
 
-ประชาชนในเขต อบต. 
 
 
-ประชาชนในเขต อบต 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 
 
-จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมติดตั้ง จ านวน 5 ซุ้ม 
 
-ประชาชนในเขต อบต. 
 
 
-ประชาชนในเขต อบต. 

  -ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
-ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
-ประชาชนมีส่วน
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม 
-ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

    

   รวม 12 3,710,000.00 รวม 6 50.00 672,038.00 18.11 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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  3.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
2 

อบราอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
 
ฝึกอบรมและสัมมนากลุ่ม
สตรี 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 
ราย 
-กลุ่มสตรี จ านวน 150 
ราย 

-อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
จ านวน 2 กิจกรรม 
-ฝึกอบรมและสัมมนากลุ่ม
สตรี 

6 950,000,00 -ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
-ท าให้กลุ่มอาชีพมี
ความคิดในการ
รวมกลุ่มทางสังคม 

2 33.33 697,355.00 73.41 

   รวม 6 950,000.00 รวม 2 33.33 697,355.00 73.41 
 
 

3.4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
 
2 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 
 
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 
 

-ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 
-จัดตั้งศูนย์ป้องกันลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 
-ประชาชนในเขต อบต.
ศาลายา 

-ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ 
 
-จัดตั้งศูนย์ป้องกันลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

19 6,520,000.00 ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
ภัยธรรมชาติได้รับ
ความช่วยเหลือ 

5 26.32 171,310.00 2.63 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

3 
 
 
 
4 
 
 
5 

ฝึกอบรมดับเพลิงให้กับ
ประชาชนท่ัวไปและ
สถานศึกษาในเขต อบต.
ศาลายา 
จัดหาสารเคมีและอุปกรณ์
ป้องกันภัยต่าง ๆ เพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย 
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

-ประชาชนในเขต อบต.
ศาลายา 
 
 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-ประชาชน/บุคลากรใน 
อบต.ศาลายา 

-ประชาชนในเขต อบต.
ศาลายา 
 
 
-จัดหาสารเคมีและอุปกรณ์
ป้องกันภัยต่าง ๆ เพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย 
-ประชาชน/บุคลากรใน 
อบต.ศาลายา 

  -ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกัน
อัคคีภัย 
 
-งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ 
-ประชาชนขับขี่โดย
สวมหมวกนิรภัย 

    

   รวม 19 6,520,000.00 รวม 5 26.32 171,310.00 2.63 
    
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จัดการแข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์ประจ าปี 

-จัดการแข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์ประจ าปี 

-จัดการแข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์ประจ าปี 

5 7,250,000.00 -เยาวชนและ
ประชาชนมีการออก
ก าลังและมีความ
สามัคคี 

1 20.00 94,475.70 1.30 

   รวม 5 7,250,000.00 รวม 1 20.00 94,475.70 1.30 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 

สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชน 
 
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
อบรมและศึกษาดูงานการ
สาธารณสุขของประชาชน
แกนน าสุขภาพ 
อบรมศึกษาดูงานด้านการ
สาธารณสุขของผู้สูงอายุ 
 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 
อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ที่ 1 – 5 
 
 
 
-พื้นที่ อบต.ศาลายา 
 
-อบรมและศึกษาดูงาน
การสาธารณสุขของ
ประชาชนแกนน าสุขภาพ 
-อบรมศึกษาดูงานด้าน
การสาธารณสุขของ
ผู้สูงอาย ุ
-สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลศาลายา 
-อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 – 5 
 
-พื้นที่ อบต.ศาลายา 
 
-อบรมและศึกษาดูงานการ
สาธารณสุขของประชาชน
แกนน าสุขภาพ 
-อบรมศึกษาดูงานด้านการ
สาธารณสุขของผู้สูงอายุ 
 
-สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีต าบล
ศาลายา 
-อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

11 4,210,000.00 ประชาชนได้รับการ
ดูแลเรื่องสุขภาพ
ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 
-ประชาชนได้รับการ
ป้องกันโรค 
-ประชาชนมีความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ 
 
-ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ 
 
-ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
-สนองพระราชด าริ
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

6 54.55 1,080,970.00 25.68 

   รวม 11 4,210,000.00 รวม 6 54.55 1,080,970.00 25.68 
  
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
 
2 
 
 
3 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
 
เบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 

-ผู้สูงอายุในเขต าบล
ศาลายา 
 
-ผู้พิการในเขตต าบล
ศาลายา 
 
-ผู้ติดเชื้อเอดส์ในต าบล
ศาลายา 

-ผู้สูงอายุในเขต าบลศาลายา 
 
 
-ผู้พิการในเขตต าบลศาลายา 
 
 
-ผู้ติดเชื้อเอดส์ในต าบล
ศาลายา 

6 9,760,000.00 -ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลศาลายาได้รับ
เบี้ยยังชีพ 
-ผู้พิการในเขตต าบล
ศาลายาได้รับเบี้ย 
ยังชีพ 
-ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

3 50.00 8,784,000.00 90.00 

   รวม 6 9,760,000.00 รวม 3 50.00 8,784,000.00 90.00 
 

3.4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
 
 
2 

จัดซื้อถังรองรับขยะ 
 
 
 
บริการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

-จ านวน 200 ใบ 
 
 
 
-บริการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 - 5 

-จ านวน 200 ใบ 
 
 
 
-บริการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 1 - 5 

3 13,700,000.00 -ประชาชนได้รับการ
บริการด้านการ
จัดเก็บขยะอย่าง
เหมาะสม 
-ประชาชนได้รับการ
บริการก าจัดขยะมูล 
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2 66.67 4,093,052.80 29.88 

   รวม 3 13,700,000.00 รวม 2 66.67 4,093,052.80 29.88 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 



-82- 
 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 รณรงค์การคัดแยกขยะ (รี
ไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะ
และปัญหาสิ่งแวดล้อม (ต่อ
ยอด) 

พื้นที่ต าบลศาลายา -พื้นที่ต าบลศาลายา 7 800,000.00 -สร้างจิตส านึกให้
ประชาชน 

1 14.29 300.00 0.04 

   รวม 7 800,000.00 รวม 1 14.29 300.00 0.04 
 

 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
 
2 
 
 
3 

เมืองน่าอยู่ 
 
 
ก าจัดผักตบชวาในคลอง  
ต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบล
ศาลายา 
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน
และริมคลองในพื้นที่ต าบล
ศาลายา 
-พื้นที่ต าบลศาลายา 
 
 
-ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ขนาด 40 แรงม้า จ านวน 
1 คัน 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน
และริมคลองในพื้นที่ต าบล
ศาลายา 
-ก าจัดผักตบชวาในคลอง
ต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบล
ศาลายา 
-ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 
40 แรงม้า จ านวน 1 คัน 

8 2,490,000.00 -ภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลได้รับการดูแล
ให้มีความสวยงาม 
-คลองในพื้นที่ต าบล
ศาลายาได้รับการ
ดูแล 
--ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อ ขนาด 40 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน 

3 37.50 408,000.00 16.39 

   รวม 8 2,490,000.00 รวม 3 37.50 408,000.00 16.39 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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3.4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

เพิ่มองค์ความรู้ ฝึกอบรม 
ของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
 
 
พัฒนาเว็บไซต์และเช่าพื้นที่ 
Saver และ Domand 
Name (รายปี) ของ อบต.
ศาลายา 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน/
อาคารส านักงาน 
 
จัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

สนับสนุนการฝึกอบรม
สัมมนาท้ังที่ อบต. 
ด าเนินการเอง/กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
-พัฒนา 1 ครั้ง/ปี 
 
 
 
-วัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 
 
 
-จัดท าวารสาร อบต. 
 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
 
 
-พัฒนาเว็บไซต์และเช่าพื้นที่ 
Saver และ Domand 
Name  
 
-ปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
 
-จัดท าวารสาร อบต. 

43 43,764,500.00 -พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
มีความรู้มากขึ้นและ
สามารถน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
-เว็บไซต์ของ อบต. 
มีข้อมุลที่เป็น
ปัจจุบัน ประชาชน
ได้รับข่าวสาร  
-วัสดุ/ครุภัณฑ์ได้รับ
การดูแลและ
บ ารุงรักษาให้พร้อม
ใช้งาน 
-ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

15 34.88 4,181,769.97 9.56 

 
    

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 

อบรมให้ความรู้การช าระ
ภาษีตามกฎหมายก าหนด 
 
 
เช่าท่ีดิน 
 
 
จัดหาเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว
อเนกประสงค์ 
 
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด
สองหน้าพร้อมโครงล้อเลื่อน 
 
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
เปิด ปิด 

-ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
ต าบลศาลายา 
 
 
-เช่าท่ีดินส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 
 
-งานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
-จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว
อเนกประสงค์ จ านวน    
20 ตัว 
-จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด
สองหน้าพร้อมโครง
ล้อเลื่อน จ านวน 2 ชุด 
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 
บาน เปิด ปิด 

-ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี
ต าบลศาลายา 
 
 
-เช่าท่ีดินส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 ศูนย์ 
 
-จัดหาเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
-จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว
อเนกประสงค์ จ านวน     
10 ตัว 
-จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด
สองหน้าพร้อมโครงล้อเลื่อน 
จ านวน 2 ชุด 
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 
เปิด ปิด 

  -ผู้ประกอบการมี
ความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องการ
ช าระภาษี 
-สถานท่ีมีความ
เหมาะสมส าหรับ
การเรียนการสอน 
-งานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

    

 
  
 
 
 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
 
จัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ 
 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 

-จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
 
-จัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ 
จ านวน 20 ตัว 
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 ตัว 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 

-จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
 
-จัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ 
จ านวน 20 ตัว 
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 ตัว 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 

  -มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

    

   รวม 43 43,764,500.00 รวม 15 34.88 4,181,769.97 9.56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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   แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

จัดซื้อตู้เอกสารแบบสอง
บานเปิด 
จัดซื้อพัดลมผนัง/เพดาน 
 
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
 
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 
 
จัดซื้อสัญญาณกริ่งหน้า
ประตู ศพด.บ้านศาลายา 

-จัดซื้อตู้เอกสารแบบสอง
บานเปิด 
-จัดซื้อพัดลมผนัง/เพดาน 
 
-จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
 
-จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 
 
-จัดซื้อสัญญาณกริ่งหน้า
ประตู ศพด.บ้านศาลายา 

-จัดซื้อตู้เอกสารแบบสอง
บานเปิด 
-จัดซื้อพัดลมผนัง/เพดาน 
 
-จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร     
1 เครื่อง 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
 
-จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 
 
-จัดซื้อสัญญาณกริ่งหน้า
ประตู ศพด.บ้านศาลายา 

8 790,400.00 -มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 
-มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

7 87.50 196,145.00 24.82 

   รวม 8 790,400.00 รวม 7 87.50 196,145.00 24.82 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 ประชาคมท้องถิ่นเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

-ประชุมประชาคม        
หมู่ที่   1 - 5 

-ประชุมประชาคม          
หมู่ที่ 1 - 5 

6 750,000.00 -ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 16.67 33,910.00 4.52 

   รวม 6 750,000.00 รวม 1 16.67 33,910.00 4.52 
 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จัดซื้อเลื่อยตัดแต่งก่ิงไม้ -จัดซื้อเลื่อยตัดแต่งก่ิงไม้ -จัดซื้อเลื่อยตัดแต่งก่ิงไม้ 5 3,707,000.00 -มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

1 20.00 9,500.00 0.26 

   รวม 5 3,707,000.00 รวม 1 20.00 9,500.00 0.26 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จัดซื้อสัญญาไฟจุดตรวจ
สามเหลี่ยม 

-จัดซื้อสัญญาไฟจุดตรวจ
สามเหลี่ยม 

-จัดซื้อสัญญาไฟจุดตรวจ
สามเหลี่ยม 

10 11,793,000.00 -มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

1 10.00 12,048.02 0.10 

   รวม 10 11,793,000.00 รวม 1 10.00 12,048.02 0.10 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด าเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
 
2 
3 
 

จัดซื้อเก็บเอกสารแบบ 40 
ช่อง 
จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 

-จัดซื้อเก็บเอกสารแบบ 
40 ช่อง 
-จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
-จัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ 

-จัดซื้อเก็บเอกสารแบบ 40 
ช่อง 
-จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
-จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 

10 6,942,000.00 -มีครุภัณฑ์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

3 30.00 10,745.00 0.15 

   รวม 10 6,942,000000 รวม 3 30.00 10,745.00 0.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่า   

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่มี
เบิกจ่าย 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ (แผนงานเคหะและชุมน) 6 1,548,679.94 39.71 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 10 12,091,459.00 11.91 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ (แผนงานการพาณิชย)์ 4 543,940.00 10.88 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนงานการศึกษา) 8 11,549,157.02 73.66 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ) 

6 672,038.00 18.11 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 2 697,355.00 73.41 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 5 171,310.00 2.63 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 1 94,475.70 1.30 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (แผนงานสาธารณสุข) 6 1,080,970.00 25.68 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (แผนงานสังคมสงเคราะห์) 3 8,784,000.00 90.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 4 800,965.00 60.86 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (แผนงานเคหะและชุมชน) 2 4,093,052.80 29.88 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน) 

1 300.00 0.04 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (แผนงานการเกษตร) 3 408,000.00 16.39 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 15 4,181,769.97 9.56 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แผนงานการศึกษา) 7 196,145.00 24.82 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน) 

1 33,910.00 4.52 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แผนงานการเกษตร) 1 9,500.00 0.26 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 1 12,048.02 0.10 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แผนงานเคหะและชุมชน) 3 10,745.00 0.15 

รวม 89 46,980,620.63 58.29 
หมายเหตุ : คิดจากยอดงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย  
  

เมื่อค านวณจากยอดงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนงาน พบว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.00        
ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ      
ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ต าบลศาลายา  

 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 4.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน บรรจุโครงการพัฒนา จ านวน  280 โครงการ สามารถ
น าโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 126 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 45.00 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เฉพาะปี 2561)   
 4.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (แยก
ตามยุทธศาสตร์) จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
 พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (แยกตาม
ยุทธศาสตร์) 3 ล าดับแรก คือ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   คิดเป็นร้อยละ 88.47 (ระดับมาก)  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว   คิดเป็นร้อยละ 87.47 (ระดับมาก)  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 87.26 (ระดับมาก)  
 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา                
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 87.27 (ระดับมาก) 
 4.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา (ภาพรวม) 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา (ภาพรวม) พบว่าประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 89.22 (ระดับมาก) 
 4.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา 
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การติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม มีการติดตาม
และประเมินผลทั้งหมด 18 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ประจ าปี 2561 
4.โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561 
5.โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6.โครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
7.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 
8.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา 
9.โครงการก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลศาลายา 
10.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขของประชาชนแกน
น าสุขภาพ 
11.โครงการอบรมให้ความรู้การช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
12.โครงการพัฒนาในด้านการบริการสาธารณะ (โครงสร้างพื้นฐาน) 
13.โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด 
14.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
15.โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
16.โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
17.โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ 
18.โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

คิดเป็นร้อยละ 81.56 
 
 
คิดเป็นร้อยละ 96.88 
 
คิดเป็นร้อยละ 90.36 
คิดเป็นร้อยละ 95.10 
คิดเป็นร้อยละ 91.12 
คิดเป็นร้อยละ 88.27 
คิดเป็นร้อยละ 88.40 
คิดเป็นร้อยละ 88.18 
 
คิดเป็นร้อยละ 88.08 
คิดเป็นร้อยละ 85.33 
 
คิดเป็นร้อยละ 86.48 
คิดเป็นร้อยละ 85.09 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 
 
คิดเป็นร้อยละ 83.45 
คิดเป็นร้อยละ 84.36 
คิดเป็นร้อยละ 85.14 
คิดเป็นร้อยละ 85.10 

(ระดับมาก) 
 
 
(ระดับมากท่ีสุด) 
 
(ระดับมาก) 
(ระดับมากท่ีสุด) 
(ระดับมากท่ีสุด) 
(ระดับมาก) 
(ระดับมาก) 
(ระดับมาก) 
 
(ระดับมาก) 
(ระดับมาก) 
 
(ระดับมาก) 
(ระดับมาก) 
(ระดับมากท่ีสุด) 
(ระดับมากท่ีสุด) 
 
(ระดับมาก) 
(ระดับมาก) 
(ระดับมาก) 
(ระดับมาก) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) ในครั้งนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมี
ความพึงพอใจสูงสุด  ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการและกิจกรรม รวมทั้งการท างาน
แบบบูรณาการในระดับหน่วยงาน 
 2. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักและแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้ประชาขนในท้องถิ่นมีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 3. ในการจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมครบทุกด้าน แผนงาน โครงการ ตามภาระหน้าที่
โดยมุ่งเน้นโครงการ/งานที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นส าคัญ 
 4. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ 
 5. การพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการช่วยลดปัญหาใน
การโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งรายการใหม่ 
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
ตอบสนองความต้องการรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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ส่วนที่ 4   
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการ
บริหารงานซึ่งได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา จึงได้ด าเนินการน าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ 
e-plan และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561)

http://www.dla.go.th/
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน ถงึ กันยายน 2561)



 


